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Voorwoord 
 
Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Stichting Pelgrimage (nabestaanden van) Slachtoffers 
Geweldsmisdrijven (Stichting PSG). In onze samenleving is terechte aandacht voor slachtoffers en 
nabestaanden. Het is belangrijk om geweldslachtoffers en nabestaanden daarvan alle mogelijkheden 
te bieden bij de praktische en emotionele verwerking van de gevolgen van misdrijven. Met het oog 
hierop werd de Stichting PSG opgericht. 
 
Een initiatief van de Stichting PSG is de lotgenoten pelgrimage naar Lourdes. Mogelijk komen er in de 
toekomst ook andere bestemmingen. Onder de professionele begeleiding van een 
ervaringsdeskundige, een casemanager Slachtofferhulp Nederland en geestelijk verzorgers kunnen 
slachtoffers en nabestaanden van een ernstig geweldsmisdrijf deelnemen aan deze pelgrimage. Als 
groep en als individu worden zij begeleid in hun proces naar aanvaarding, erkenning, heelwording en 
zo mogelijk vergeving en verzoening. Voorop staat het lotgenotencontact; het samen ondernemen 
van de pelgrimage biedt bemoediging en troost, zo leert de ervaring en zo blijkt uit onderzoek. 
 
Nadat in 2015 en 2016 de eerste ervaringen werden opgedaan met deze pelgrimage werd in 2017 
onze stichting opgericht. In 2017 en in 2018 gingen twee groepen naar Frankrijk. De pelgrimages 
kennen een bijzonder hoge tevredenheidscore bij de deelnemers. De stichting werkt intussen aan 
een professionalisering van de organisatie en verankert deze in heldere procedures en afspraken. In 
2018 is ook het bestuur versterkt en zijn diverse beleidsafspraken gemaakt. 
 
In dit Jaarverslag vindt u beknopt alle informatie over de Stichting PSG in het tweede jaar van haar 
bestaan. 
 
 
Op 24 februari 2017 werd de Stichting Pelgrimage (nabestaanden van) Slachtoffers 
Geweldsmisdrijven opgericht bij Actus Notarissen in Hoorn. De stichting stelt zich ten doel zingevende 
pelgrimages te organiseren voor slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en voor nabestaanden daarvan.  
Zo wil de Stichting PSG een bijdrage leveren aan het hierboven beschreven proces van de deelnemers.  
Ten slotte wil de Stichting PSG het contact tussen lotgenoten bevorderen. 

 
De stichting verwezenlijkt haar doel onder andere: 

 door het benaderen van professionele geestelijk verzorgers, casemanagers slachtofferhulp en 
ervaringsdeskundigen voor de begeleiding; 

 door het samenstellen en faciliteren van een adequaat programma tijdens de pelgrimage; 

 door intensieve samenwerking met ketenpartners in het bijzonder de Nadine Foundation, het Fonds 
Slachtofferhulp en de Vereniging Nationale Bedevaarten (VNB); 

 door middel van publiciteit waarmee zij haar activiteiten bij de relevante achterban bekend maakt;  

 door fondsenwerving de middelen te vergaren ter facilitering van haar primaire 
doelstelling. 
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Lotgenotenpelgrimage naar 
Lourdes 2018 
 
De Stichting PSG heeft ook in 2018 de belangrijkste van haar doelstellingen kunnen realiseren; een 
pelgrimage naar Lourdes met 12 nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven. 
 

o Voorlichtingsbijeenkomst 23 mei 2018 
Deze voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellenden en hun familieleden vond plaats in een 
prachtige ruimte die door Evenementen en Vergaderlocatie De Glazen Ruimte in Maarssen ter 
beschikking werd gesteld aan Stichting PSG. Daar maakten nabestaanden van geweldslachtoffers 
kennis met elkaar en kregen zij in diverse presentaties informatie over de pelgrimage en onze 
stichting, over de Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB) die de reis aanbiedt en 
ontmoetten zij ook de begeleiders.  
 
o Pelgrimage woensdag 26 september tot en met maandag 1 oktober 
Samen met de andere pelgrims van de VNB vertrokken de gasten van onze stichting op 
woensdag 26 september naar het Franse Lourdes voor een unieke en betekenisvolle pelgrimage. 
Voor deze pelgrimage werd door de projectgroep opnieuw een evenwichtig en doelgericht 
programma aangeboden, gebaseerd op de ervaringen van de eerdere pelgrimages in 2016 (pilot) 
en 2017 en de professionele inzichten van de begeleiders.  
 
Pastor Jan Wolters schreef een impressie van de pelgrimage. Hieronder leest u enkele passages 
uit de impressie die begint met een gedicht van Lucinda van de Ven. 
 
 
STILTE 
 
Soms is het zo stil in mij 
 
Dan kijk ik even weg van hier 
langs de mensen heen, voorbij al wat zichtbaar 
is, 
en praat ik, stil met jou alleen 
 
Soms is het zo stil in mij 
 
Dan verstomt de wereld om mij heen, 
ben ik even weg van hier 

en kijk ik dwars door al die mensen heen 
 
Soms is het zo stil in mij 
 
Dan ben ik even niet helemaal hier, 
doe ik net of ik een ander ben 
en is de pijn ook even heen 
 
Soms is het zo stil in mij 
 
Dan voel ik mij heel erg alleen, 
luister ik naar een stem, heel diep in mij, 
en zijn wij, voor even, weer één 

 
(Lucinda van de Ven, Parels van verdriet, Gedichten over een zoektocht in het donker, 2012) 
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‘Terwijl de SPSG-groep van nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven in gedachten 
stilstaat bij een kruiswegstatie in Lourdes, spreekt één van de pastores het bovenstaande gedicht 
uit. De woorden maken diepe indruk op de lotgenoten. Maar ook de aanwezige begeleiders 
hebben het er moeilijk mee. 
 
Een dag eerder vertelde iedereen aan elkaar de reden waarom men deelneemt aan deze 
bijzondere pelgrimage. Het éne verhaal is nog schrijnender dan het andere. Maar het onderling 
begrip is groot: alle deelnemers worstelen met de vraag naar het waarom van het verlies van een 
geliefde. Er is bij hen, zonder uitzondering, geen dag zonder wanhoop, leegte en verdriet. Er lijkt, 
ook na meer dan twintig jaar, geen eind aan de rouw te komen. 
 
Verderop in de week klinkt in een kapel op plechtige wijze de naam van een door geweld 
omgekomen vader, broer, zoon of dochter. De spanning onder de deelnemers is groot. De 
meegenomen waxinekaarsjes zijn moeilijk aan te steken. Maar het uitspreken van de naam voelt 
aan als een bevrijding. Want eindelijk is de groep compleet. Tegelijk geven de nabestaanden 
elkaar ook een plaats, wat in het ‘normale’ leven niet mogelijk is, voor sommigen al jarenlang. 
De kaarsjes krijgen een plaats onder het Mariabeeld.’ 
 
Deelname aan de pelgrimage naar Lourdes geeft de nabestaanden de mogelijkheid om bewust 
stappen te zetten in een proces van aanvaarding, erkenning, heelwording en zo mogelijk ook 
vergeving en verzoening. Het proces raakt hen ook in levensbeschouwelijk opzicht. In Lourdes is 
levensbeschouwing en zingeving niet weg te denken. Alle vragen en boosheid kunnen hier 
neergelegd worden. In onderlinge gesprekken gaat het hier dan ook over. Eigenlijk kan de 
pelgrimage van nabestaanden gezien worden als één groot helingsproces waarbij langzaam maar 
zeker - door het lopen van de kruisweg, of het elkaar de handen opleggen, of door het werpen 
van een steen in de Gave - de deelnemers weer zelfsturend en autonoom worden. 
 
‘Het is geen wonder dat juist in Lourdes, waar Maria centraal staat, een klimaat van “zonder 
belangen naar elkaar luisteren” kan ontstaan. In spirituele zin draagt Maria de 
lotgenotenpelgrimage vanaf het eerste begin. Is niet Maria ook een nabestaande van een 
slachtoffer van een geweldsmisdrijf?’ 
 
o Evaluatie bijeenkomst zaterdag 24 november 
Enkele weken na thuiskomst kwamen de pelgrims en de begeleiders samen voor een evaluatie, 
een bezinning en natuurlijk een gezellige en betekenisvolle reünie. De bijeenkomst in Kasteel 
Maurick, welke voor een deel werd aangeboden door deze horecagelegenheid, werd door de 
pelgrims zeer op prijs gesteld en bood de begeleiders en de stichting de benodigde feedback op 
hun werkzaamheden.  
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Enkele belangrijke bestuursbesluiten 

  

Het bestuur werd uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden. 
Bert van Drunen werd de nieuwe voorzitter. 
Paul Vlug, partner van een nabestaande, nam de realisatie van de 
website ter hand. 
Oud-voorzitter Jan van Lieverloo is geen bestuurslid meer maar blijft 
als adviseur bij de stichting betrokken. Hij werd lid van de Raad van 
Toezicht van onze ketenpartner VNB. 

In 2018 werd besloten dat de pelgrims allemaal persoonlijk bezocht 
worden voordat zij zich opgeven voor de pelgrimage. Deze intake is 
bedoeld om de pelgrimage goed te laten aansluiten op de situatie van 
de deelnemers en het lotgenotencontact te bevorderen. 

Het bestuur heeft besloten te werken met een 
geheimhoudingsverklaring waarin begeleiders vastleggen dat zijn niet 
openbaar maken van wat hen tijdens de pelgrimage ter ore komt. 
Deelnemers ondertekenen een verklaring waarin vastgelegd wordt 
welke gegevens de stichting deelt met de ketenpartner VNB. 
Tevens werd er een gedragscode vastgesteld. 
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Personen: 
 

Het bestuur van de Stichting PSG bestaat uit:  

De heer L.M.M. (Bert) van Drunen 
 voorzitter 
De heer J.T.B. (Jacques) Beemsterboer, penningmeester 

bestuurslid van de Nadine Foundation en nabestaande van een geweldsslachtoffer  
De heer L. M. (Bert) Simons, secretaris  

RK geestelijk verzorger bij de Dienst Justitiële Inrichtingen  
Mevrouw B. M. A. J.  (Bernadet) Albers, bestuurslid;  

hotel- en bedevaart leider van de VNB 
Mevrouw T. P. A. M. (Thea) Bogers, bestuurslid  

directeur Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Justitiële Inrichtingen  
De heer P. (Paul) Vlug 
 bestuurslid en partner van een nabestaande van een geweldsslachtoffer 
De heer J. C. M. (Jan) van Lieverloo, adviseur 

voormalig hoofdaalmoezenier en voorzitter Raad van Toezicht VNB  

  

De pelgrimage van 2018 werd voorbereid door de projectgroep pelgrimage: 

Mevrouw J. (Janneke) de Smit,  
casemanager Slachtofferhulp Nederland 

Mevrouw W.(Wanda)  Beemsterboer, lotgenotendeskundige 
bestuurslid van de Nadine Foundation, nabestaande van een geweldsslachtoffer 

Enkele bestuursleden werkten eveneens mee in deze projectgroep 

 

Het professionele begeleidingsteam voor de pelgrimage van 2018 bestond uit: 

Mevrouw W. (Wanda) Beemsterboer, ervaringsdeskundige 
Mevrouw J. (José) Geerts, hotelleidster VNB 
Mevrouw J. (Janneke) de Smit, casemanager Slachtofferhulp Nederland 
De heer J. (Jan) Wolters, aalmoezenier en geestelijk begeleider pelgrimage 
De heer F. (Frans) Kerklaan, aalmoezenier en geestelijk begeleider pelgrimage 

 

Het Comité van Aanbeveling 
Drs. A.A.M. (Arno) Brok 

Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân 
Ds. J.D.W. (Jan) Eerbeek 

Voormalig hoofdpredikant van de Dienst Geestelijke Verzorging binnen de Dienst Justitiële 
Inrichtingen. Oprichter van Exodus, een nazorg programma voor gedetineerden en voorzitter van 
Epafras. 

Mgr. dr. E.J. (Everard) de Jong 
 Hulpbisschop van het bisdom Roermond en bisschoppelijk referent voor het RK Justitiepastoraat. 
Mr.dr. A.G.J.M. (Ton) Rombouts   

Eerste Kamerlid voor het CDA. Van 1996-2017 burgemeester van 's-Hertogenbosch. 
Prof. dr. T. W.A. (Theo) de Wit 

Universitair docent sociaal-politieke filosofie en cultuurfilosofie verbonden aan de (KTU) en  (UvT). 
Directeur van het Centrum voor Justitiepastoraat.  
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Financieel jaarverslag 

 

Fondswerving en sponsoren 
 
De Stichting PSG begon zonder eigen vermogen. Onze samenwerkingspartner de Nadine Foundation 
stelde een bedrag ter beschikking om de eerste stappen te zetten. Dankzij de bijdragen van het PIN 
fonds van de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het Dr. C.J. Vaillant Fonds van de Landelijke 
Vereniging van Crematoria heeft de stichting de mogelijkheid gekregen om een goede organisatie op 
te bouwen. Daarbij horen het ontwikkelen van een uitnodigende website, een passend logo met dito 
briefpapier, promotiemateriaal in de vorm van een film en een folder. Maar ook het werven, 
introduceren en scholen van nieuwe begeleiders vraagt om een gezonde stichting. 

Hoofdsponsor van de Stichting PSG 

Het Fonds Slachtofferhulp maakte het met haar bijdrage voor de pelgrims mogelijk om deze reis te 
maken. Alle deelnemers die daartoe in staat waren, betaalden een eigen bijdrage van €250 voor de 
reis. De overige kosten van de pelgrimage die ongeveer €1000 per pelgrim bedragen, werden na een 
gemotiveerde aanvraag en goedkeuring door het Fonds Slachtofferhulp bijgedragen.  
 
Ten slotte waren er verschillende organisaties die de Stichting PSG in het afgelopen jaar gesteund 
hebben die hier met erkentelijkheid genoemd worden: 
 
Indrukmakers BV    Hoorn 
De Glazen Ruimte Events    Maarssen 
VNB     ’s-Hertogenbosch 

Kasteel Maurick  Vught  
Nadine Foundation   Doesburg 
Fonds Slachtofferhulp  Den Haag
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Samenwerking ketenpartners 

Fonds slachtofferhulp 

Fonds Slachtofferhulp maakte al twee jaar de pelgrimage waaraan intussen ruim 35 nabestaanden 
deelnamen financieel mogelijk. Het Fonds vindt onze activiteiten uitstekend passen in hun 
programma aanbod voor slachtoffers en nabestaanden. Ook in het komende jaar kunnen wij op deze 
samenwerking bouwen. 

Nadine Foundation 

Vanaf het eerste initiatief in 2015 en bij de beide pilots in 2015 en 2016 heeft de Nadine Foundation 
een belangrijke rol gespeeld. Dankzij het grote netwerk van deze Foundation binnen lotgenoten 
organisaties, de verschillende fondsen, de media en de politiek konden de initiatieven van de 
Stichting PSG van groeiende betekenis worden. De Nadine Foundation vormt ook voor de komende 
jaren een vanzelfsprekende ketenpartner. 

Vereniging Nederlandse Bedevaarten 

De Stichting PSG is geen reisorganisatie; tegelijk worden er wel pelgrimages georganiseerd. Voor de 
reis en de reisbegeleiding sluit de stichting helemaal aan bij de Vereniging Nederlandse Bedevaarten 
in ’s-Hertogenbosch. Hotelleiders, bedevaartleiders, artsen, verpleegkundigen en de 
hoofdaalmoezenier van de bedevaart zijn bekend met en geïnformeerd over onze pelgrimsgroep. De 
administratieve organisatie van de pelgrimage wordt verzorgd door het bureau van de VNB in 
samenwerking met de projectgroep van de stichting. Onze oud-voorzitter Jan van Lieverloo heeft 
plaatsgenomen in de Raad van Toezicht van de VNB. 

Slachtofferhulp Nederland 

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. 
Slachtoffers kunnen daar terecht voor emotionele steun, ondersteuning in het strafproces en hulp 
om schade vergoed te krijgen. Bij de pilot pelgrimage in 2016 was Slachtofferhulp Nederland onze 
grootste sponsor. Bij die eerste pelgrimage maar ook in de beide volgende reizen ondersteunde de 
organisatie ons werk door een casemanager ter beschikking te stellen voor heel de pelgrimage. 

Tilburg University, Intervict en het Centrum voor Justitie Pastoraat 

De samenwerking met de universiteit Tilburg heeft in het afgelopen jaar nog niet tot een 
realiseerbaar onderzoeksproject geleid. 
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Publiciteit 
Bij het verschijnen van dit jaarverslag komt ook onze eigen website on line www.stichtingpsg.nl  
 
In 2018 was de website van stichting in voorbereiding. Via de site van de Nadine Foundation was er 
wel een link naar een pagina van de Stichting PSG: www.nadinefoundation.nl.  
 
Stichting PSG heeft een eigen facebookpagina: www.facebook.com/StichtingPSG/.  
 
Op de webpagina van Fonds Slachtofferhulp leest men over de pelgrimage van 2018 onder het 
tabblad nieuws: https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/lotgenotenpelgrimage-naar-lourdes/  
 
Op de webpagina van de VNB was een beknopt verslag te lezen van de pelgrimage in 2018. 
Hotelleidster José Geerts doet persoonlijk verslag van de Pelgrimage 2018 te zien via 
https://www.youtube.com/watch?v=LMq_UQqMm8Q&t=1s  
 
Met enige regelmaat werd nog verwezen en gekeken naar de documentaire die het programma 
Kruispunt van de KRO-NCRV maakte van de pelgrimage in 2016. De trailer te bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=fuIXjs2GGCk. Via deze link https://www.npo.nl/kruispunt/05-
06-2016/KN_1681578 kan men de gehele reportage bekijken. 
 

Sinds 1 januari 2019 is Stichting PSG een Algemeen Nut Beogende Instelling 
 
 
 
Onze ketenpartners 

 
 
 
 
 
 

http://www.nadinefoundation.nl/Logo.htm
http://www.stichtingpsg.nl/
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https://www.youtube.com/watch?v=LMq_UQqMm8Q&t=1s
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https://www.npo.nl/kruispunt/05-06-2016/KN_1681578
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